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บทคดัย่อ 
 

 การค้นควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยที่ มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการใช้ระบบสารสนเทศทางการบญัชีเพื่อการวางแผนทรัพยากร  ของบริษทัในนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน โดยมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่ม
พนกังานของบริษทัในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ที่มีการใชง้านระบบสารสนเทศทางการบญัชี  เพื่อ
การวางแผนทรัพยากร จ านวน 200 ราย ซ่ึงสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้186 ราย ประมวลผลและ
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ยค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย  
 ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี มีประสบการณ์ท างานในสาขาวิชาชีพปัจจุบนั 1-10 ปี มีประสบการณ์ท างาน ในองคก์ร
ปัจจุบนั  1-10 ปี ส่วนใหญ่ท างานในแผนกบัญชีในต าแหน่งเจา้หน้าที่ และท างานในธุรกิจผลิต/
ประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนใหญ่มีการใชง้านซอฟตแ์วร์ระบบสารสนเทศทางการบญัชีเพื่อ
การวางแผนทรัพยากร โดยเฉพาะโปรแกรมไมโครซอฟท์ ไดนามิกส์ เอเอ็กซ์ และมีความพึงพอใจ
ดงักล่าว  ที่ใชง้านในระดบัมาก 
 ในดา้นการใชง้านระบบสารสนเทศทางการบญัชีเพื่อการวางแผนทรัพยากรของผูต้อบ
แบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่มีความสนใจในระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผน
ทรัพยากร และมีส่วนร่วมในการเสนอแนะหรือแจง้ปัญหารวมถึงมีการติดต่อส่ือสารตามโครงสร้าง
องค์กร ซ่ึงผูบ้ริหารมีความเขา้ใจประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผน
ทรัพยากรนอกจากน้ียงัมีความตอ้งการให้ระบบ สารสนเทศทางการบญัชีเพื่อการวางแผนทรัพยากร 
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สามารถแสดงรูปแบบที่สามารถเปรียบเทียบกนัได ้แต่ยงัคงพบปัญหาในเร่ืองการจ ากดังบประมาณ
เพือ่พฒันาระบบ 
 ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นเก่ียวกับปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการใชร้ะบบ 
สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผนทรัพยากร มากที่สุด คือ ปัจจัยด้านคุณภาพของระบบ
สารสนเทศ ในเร่ืองการที่ระบบสารสนเทศทางการบญัชีเพื่อการวางแผนทรัพยากรสามารถแสดง
รูปแบบที่สามารถเปรียบเทียบกนัได ้รองลงมาปัจจยัดา้นการให้การสนับสนุนของผูบ้ริหารระดบัสูง 
ในเร่ืองการที่ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมให้มีการจดัฝึกอบรม และปัจจยัดา้นลักษณะของปัญหา ในเร่ือง
การที่ผูติ้ดตั้งระบบสารสนเทศทางการบญัชีเพือ่การวางแผนทรัพยากร แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 เม่ือท าการวิเคราะห์โดยการจ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าเพศ 
อาย ุประสบการณ์ท างานในวิชาชีพ ประสบการณ์ท างานในองคก์รปัจจุบนั ความถ่ีในการใชง้าน และ
ความพึงพอใจในระบบสารสนเทศทางการบญัชีเพือ่การวางแผนทรัพยากรของผูต้อบแบบสอบถามมี
ผลต่อการแสดงความเห็นที่แตกต่างกันของผูต้อบแบบสอบถาม แต่พบว่าผูต้อบแบบสอบถามที่มี
ประสบการณ์ท างานในวชิาชีพและมีประสบการณ์ท างานในองคก์รปัจจุบนัในช่วงเวลาที่เท่ากนั มีการ
แสดงความเห็นต่อปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใชร้ะบบสารสนเทศทางการบญัชีเพือ่การวางแผน
ทรัพยากร ในระดบัคะแนนโดยเฉล่ียที่ใกลเ้คียงกนัตามระดบัคะแนนความเห็น 
 นอกจากน้ีเม่ือน าผลการศึกษาเก่ียวกบัการใชร้ะบบระบบสารสนเทศทางการบญัชีเพื่อ
การวางแผนทรัพยากร มาเปรียบเทียบกบั ความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการใชร้ะบบสารสนเทศทางการบญัชีเพือ่การวางแผนทรัพยากร ดา้นคุณลกัษณะเฉพาะ
ของผูใ้ช้งานนั้ น พบว่าผูใ้ช้งานมีความสนใจในระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผน
ทรัพยากร และมีความเห็น(เพิ่มเติม)ว่าหากมีความเช่ียวชาญในการใช้งานด้วยถึงจะก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการใชง้าน ดังนั้นหากผูใ้ชง้านมีการศึกษาและฝึกฝนการใช้งานให้เกิดความ
เช่ียวชาญก็ยอ่มส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท างานต่อไป และในดา้นการสนับสนุนของผูบ้ริหาร
ระดับสูงนั้น พบว่า นอกจากผูบ้ริหารในกิจการจะมีความเขา้ใจในประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชีเพื่อการวางแผนทรัพยากรแล้ว ยงัคงตอ้งมีการส่งเสริมให้มีการจดัฝึกอบรมดว้ยถึงจะ
ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใชง้าน ดงันั้นการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารถือไดว้า่เป็นปัจจยัส าคญั
ในการพฒันาความรู้เพือ่ก่อใหเ้กิดการใชง้านระบบสารสนเทศทางการบญัชีเพือ่การวางแผนทรัพยากร
ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น   
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ABSTRACT 
 
 This independent study aimed to study and compare factors affecting efficiency of 
using accounting information systems for enterprise resource planning of companies in Northern 
Region Industrial Estate, Lamphun Province. In order to collect data, questionnaires were 
distributed to 200 employees of companies in the Northern Region Industrial Estate, Lamphun 
province, who used accounting information systems for enterprise resource planning; but the 
complete data were from 186 of them.  Data processing and analysis were conducted by the 
descriptive statistics, consisting of frequency, percentage and mean. 
 The findings presented that most respondents were female, graduated in Bachelor’s 
degree, and had been working in the current professional field and in their current organization for 
1-10 years. The majority worked in Accounting Division in the position of officer at the electronic 
components production and assembly business.  Most of them used the accounting information 
system for enterprise resource planning, especially Microsoft Dynamics AX program, and satisfied 
with its operation at high level.  
 The results of the study on the use of accounting system for enterprise resource 
planning showed that most respondents were interested in this system and involved in raising 
suggestions or reporting incurred troubles, as well as communicating, according to organizational 
structure, with people involved. The results suggested that administrators of their organizations 
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realized on advantages of this accounting system for enterprise resource planning. In addition, the 
respondents needed this system to present outputs in comparative format; but it had the problem on 
restricted budget for system development. 
 The respondents ranked their opinions towards factors affecting efficiency of using 
accounting information systems for enterprise resource planning as follows. The highest level of 
opinion was given to the quality of information system factor, especially for its function that 
presented outputs in comparative format. Then, the support of executive administrator factor, 
especially for the support of administrators to arrange training workshops, and the problem factor, 
especially for the rapid solution as offered by the accounting information system service provider 
who installed the system were followed.  
 The results of the analysis as classified by general information of the respondents 
suggested that genders, age range, range of professional working experience, range of working 
experience in the current organization, frequencies in using the system and satisfactions on the 
accounting information system for enterprise resource planning caused the different levels of 
opinions. Nevertheless, those who had similar ranges of professional working experience and 
working experience in the current organization averagely had the similar level of opinions.  
 Furthermore, the results of comparative study between the use of accounting 
information system for enterprise resource planning and the opinions of respondents towards factors 
affecting efficiency of using it were presented hereafter. In user specification factor, it presented that 
the users were interested in the accounting information system for enterprise resource planning and 
(additionally) agreed that the system would bring the greatest benefits to those who were proficient 
in using it. Thus, for the better efficiency, the users should gain their proficiency in using the system 
by studying and practicing.  In support of executive administrator factor, it presented that in addition 
to the understanding of business administrators towards benefits of the accounting information 
system for enterprise resource planning, the administrators should promote the arrangement of 
training workshops for the users for the highest efficiency. Thus, the support from administrators 
was considered as the significant factor to gain knowledge of the users towards using the accounting 
information system for enterprise resource planning for the better efficiency.  

 


